BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
18.09.2013.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija starpsēžu laikā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajos
noteikumos Nr.3 „2013.gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi” pieņemšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Brocēnu novadā”
pieņemšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Brocēnu novadā” pieņemšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Brocēnu novada domes 21.05.2008. saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par papildus materiālo palīdzību Brocēnu novadā”” pieņemšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 18.05.2011. saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par personu aprūpi mājās Brocēnu novadā”” pieņemšanu.
7. Par izmaiņām Brocēnu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu maksas pakalpojumos,
sakarā ar pāreju uz Euro valūtu no 2014.gada 1.janvāra.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Euro valūtas ieviešanai.
9. Par Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas” izstrādātā un „Cemex
iespēju fonda” atbalstītā projekta „Brocēnu pilsētas ainaviskās vides uzlabošanai” finansējumu.
10. Par aizdevuma termiņa pagarināšanu.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Brocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanai.
12. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centram”.
13. Par 2013.17.04. lēmuma Nr.6 18.§ „Par projekta „Brocēnu vidusskolas vides pieejamības
nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)” atcelšanu.
14. Par grozījumiem 2011.11.09. lēmumā Nr.14 3.§ „Par projekta „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Cieceres pagasta Oškalnu ciemā” iesniegšanu ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atklātā projektu iesniegumu konkursā”.
15. Par ELFLA lauku attīstības programmas pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta līdzfinansējuma
apstiprināšanu„ Aktīvās atpūtas centra „Veselā miesā vesels gars” izveidei Remtē”.
16. Par ELFLA lauku attīstības programmas pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta līdzfinansējuma
apstiprināšanu „Nojumu rekonstrukcija āra nodarbību un sabiedrisko aktivitāšu pilnvērtīgai
norisei”.
17. Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Ābeļdārzs”, Brocēnos, Brocēnu novadā
lauksaimniecības zemes attīrīšanai no apauguma nodošanu izsolei.
18. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašuma ,,Mežmaļi”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā nodošanu
publiskai atsavināšanai.
19. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām mājā „Gaiķu pagasta nams”, Gaiķi, Gaiķu pagastā.
20. Par „Sociālā dienesta” vadītājas atbrīvošanu no amata.
21. Par „Sociālā dienesta” vadītājas iecelšanu amatā.
22. Par nedz telpu Brocēnos, Lielciec 10 nodošanu bibliotēkai.
23. Par Sarmītes Dambergas dzīvojamās telpas maiņu.
24. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabalam „Lāči”,
Remtes pagastā, Brocēnu novadā.
25. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabalam
„Laukaiši”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā.
26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.
27. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vanagi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads.
28. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu.
29. Par ideju konkursu Par Brocēnu novada ģerboņa un karoga skiču izveidi.
30. Par I.Bērziņas iesnieguma izskatīšanu.

